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1 Úvod  
Tato rozptylová studie je zpracována na základě požadavku Odboru životního prostředí Magistrátu města 

Plzně 
 

 Plzeň, statutární město 
 nám. Republiky 1 
 306 32 Plzeň 
 IČ: 00075370 

 
dále jen zadavatel rozptylové studie. 
Studie byla vypracována jako podklad pro vypracování aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší 

města Plzně a je jeho přílohou. Předmětem bylo modelování imisní situace znečišťujících látek na území města 
Plzně, se zahrnutím všech relevantních zdrojů znečišťování ovzduší z území města Plzně a jeho okolí pro rok 
2008, s detailností odpovídající lokálním rozptylovým studiím. Průměrné roční imisní koncentrace byly porov-
nány se skutečně naměřenými hodnotami měřících stanic na území města Plzně. 
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2 Stávající imisní situace  

2.1 Charakteristika území 
Město Plzeň se rozkládá v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř řek, Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, jejichž 

splynutím vzniká řeka Berounka. Území města Plzně leží v nadmořské výšce 293 až 452 m n.m.  
Podle klimaticko-geografického členění dle E. Quitta spadá Plzeňská kotlina do mírně teplé oblasti MT11, 

což je nejteplejší podoblast dané mírně teplé klimatické oblasti. 
 

3370000 3375000 3395000
S-1942/83
Gauss-Krüger

S

5 km

město Plzeň

 

Obr. 1 Reliéf terénu v okolí města Plzně 

 

2.2 Rozptylové podmínky 
Zvlněná oblast  s údolími řek do jisté míry vytváří podmínky pro zhoršení rozptylu emisí z místních (lokál-

ních) emisních zdrojů. Především v podzimním a jarním období v ranních hodinách mohou vznikat především v 
údolí zmíněných řek radiační teplotní inverze, které brání vertikálnímu promíchávání vzduchu. Proto lze v niž-
ších polohách Plzeňské kotliny očekávat krátkodobé vyšší imisní koncentrace znečišťujících látek. 

V celé plzeňské aglomeraci převládá v průměru jihozápadní a západní směr větru (četnost cca 20 ÷ 25 %), 
četnost bezvětří je ročně cca 15 ÷ 20 %. Rozptylové podmínky jsou nejčastěji „mírně nepříznivé, přechodně“ cca 
46 % dní v roce (četněji v letních měsících), „trvale mírně nepříznivé“ jsou v cca 9 % dní v roce. „Dobré rozptylo-
vé podmínky“ se vyskytují cca 42 % dní v roce. „Nepříznivé rozptylové podmínky“ se vyskytují cca 3 % dní v 
roce, zejména v zimním období. 
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2.3 Imisní m ěření 
Na území města Plzně bylo k 30.11.2010 provozováno 8 stacionárních měřících stanic a jedna semi-

mobilní měřící stanice. Jejich výčet a měřící programy jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tab. 1 Soupis měřících stanic na území města Plzně 

Název Typ Měřené veličiny 

PPLV-Plzeň-Doubravka AIM SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10 

PPLR-Plzeň-Roudná AMS/MIM 
SO2, NO, NO2, NOX, CO, PM10, Be, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, 
Cd, Pb, PAHs, BaA, BbF, BaP, FLU PYR, CRY, BkF, I123cdP, DBahA, 
BghiPRL, FEN, A 

PPLE-Plzeň-střed AMS SO2, NO, NO2, NOX, CO, PM10 

PPLA-Plzeň-Slovany AMS SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10, PM2,5, C6H6 

PPLX-Plzeň-Slovany MIM BaP, BbF BghiPRL , BkF , DahA, I123cdP, As, Cd , Cu, Mn, Ni, Pb, PM10 

PPLB-Plzeň-Bory AMS SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10 

PPLL-Plzeň-Lochotín AMS SO2, NO, NO2, NOX, O3, PM10, PM2,5 

PPLS-Plzeň-Skvrňany AMS SO2, NO, NO2, NOX, PM10 

PPMO-Plzeň-mobil AMS SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10, * PM2,5, C6H6 

Poznámka 
* - měření jemné frakce PM2,5 na stanici Plzeň-mobil je pouze kampaňové 

 
 

PPLV-Plzeň-Doubravka

PPLR-Plzeň-Roudná

PPLE-Plzeň-střed

PPLA(X)-Plzeň-Slovany
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od 16.1.2008 do 20.1.2009
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S

náčrtek bez měřítka
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Obr. 2 Polohy měřících stanic na území města Plzně 
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Protože předmětem rozptylové studie bylo modelování imisních koncentrací v roce 2008, uvádí následující 
tabulka průměrné roční imisní koncentrace naměření stanicemi na území města Plzně pro tento rok. 

Tab. 2 Průměrné roční imisní koncentrace naměřené plzeňskými stanicemi v roce 2008 

 SO2 NO2 NOX O3 CO PM10 PM2,5 B(a)P C6H6 

 [µg·m
-3

] [ng·m
-3

] [µg·m
-3

] 

Plzeň-Doubravka 5,86 17,7 25,6 44,4 411 21,8 N 

Plzeň-Roudná * 9,68 * 18,7 * 28,1 * 169 * 20,9 1,76 

Plzeň-střed 6,77 26,9 48,3 
N 

430 25,0 

N 

N 

N 

Plzeň-Slovany 3,72 20,7 36,5 40,3 287 27,3 18,3 1,70 1,11 

Plzeň-Bory 4,21 21,6 35,5 41,4 441 21,2 

Plzeň-Lochotín 5,17 14,1 24,7 47,1 22,7 

Plzeň-Skvrňany 5,05 10,4 16,6 N 
N 

* 14,2 

N 

Plzeň - mobil 8,53 27,9 59,8 40,0 568 32,9 

N N 

* 1,04 

Poznámka 
* - hodnoty ročních průměrů byly vypočítány z neúplných dat 
N - veličina se na stanici neměřila 

 
Hodnoty naměřených průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 a suspendovaných 

částic PM10 a vypočítané průměrné roční imisní koncentrace matematickým modelem, jež jsou předmětem této 
rozptylové studie, byly použity pro výpočet skutečných průměrných ročních koncentrací. 

 

3 Matematický model rozptylu zne čišťujících látek  

3.1 Metodika výpo čtu rozptylu zne čišťujících látek v ovzduší 
Pro vlastní výpočet imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 a suspendovaných částic PM10 byla použita 

metodika výpočtu rozptylu škodlivých látek v ovzduší podle Sutton-Pasquillovy modifikace Gaussova rozptylo-
vého modelu. Tato metodika byla zpracována ČHMÚ Praha a vydána Ministerstvem životního prostředí ČR v 
roce 1998 pod názvem „Symos 97“, jako schválená metodika v resortu MŽP a zveřejněna ve věstníku MŽP ČR, 
částka 3, ročník 1998, jako metodický pokyn č.4. Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. uvádí metodiku 
„Symos 97“ jako referenční metodu pro Českou republiku. Dále byla metodika doplněna a zveřejněna ve věst-
níku MŽP ČR, částka 4, ročník 2003. 

Nutno si uvědomit, že každá metodika výpočtu v sobě zahrnuje jisté nepřesnosti, neboť veškeré skutečné 
reálné jevy není možno přesně matematicky popsat a pouze jsou podle zkušeností a experimentů parametrizo-
vány konstantami nebo funkcemi. 

Vlastní výpočet byl proveden pomocí software Symos97v2003 verze 5.1.4.7. Výstupní hodnoty výsledků v 
tabelární podobě byly dále graficky zpracovány modulem Spatial Analyst programu ArcGIS 10.0.1.2800 meto-
dou IDW, Spline a následně zapracovány do mapových podkladů uvedených v grafických přílohách G1 až G4. 

3.2 Podmínky výpo čtu vlivu emisního zdroje na imisní situaci 
Veškeré výpočty modelující vliv všech zahrnutých emisních zdrojů byly provedeny za předpokladu prů-

měrných ročních emisí z těchto zdrojů s uvažovaným procentuelním provozem během roku. 
Všechny výpočty byly provedeny pro rozptylové podmínky charakteristické pro lokalitu plzeňské kotliny, 

kterou popisuje stabilitní větrná růžice rozdělená podle 3 tříd rychlosti a 5 tříd stability atmosféry. Pro kon-
strukci základní 8-mi směrné růžice byl použit software WAsP a odborný odhad na základě několikaletého mě-
ření meteorologických stanicích na území města Plzně. Následné rozdělení do stabilitních a rychlostních tříd 
bylo provedeno na základě metodiky Symos '97. Tato stabilitní větrná růžice je uvedena na v následujícím od-
stavci. 

Vliv zástavby, vegetace a jiných překážek proudění vzduchu nebyl pro zjednodušení výpočtu uvažován. 
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3.3 Stabilitní v ětrná r ůžice 
Pro výpočet rozptylové studie byla použita větrná růžice pro oblast Plzeň, která byla sestavena progra-

mem WAsP a odpovídá zájmové oblasti v okolí uvažovaného emisního zdroje. Tato základní osmisměrná růžice 
byla následně rozdělena do jednotlivých tříd stability atmosféry a jednotlivých tříd rychlosti větru podle meto-
diky Symos '97. 
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Obr. 3 Obecná osmisměrná větrná růžice v 10 m nad terénem 

 

Tab. 3 Větrná růžice rozdělená podle jednotlivých tříd 

 S SV V JV J JZ Z SZ Bez. 

1. tř. - v = 1,7 m 0,21 1,01 0,97 0,68 0,22 0,88 0,77 0,31 2,61 

2. tř. - v = 1,7 m 0,52 1,98 2,34 1,68 0,73 3,07 2,34 1,34 1,76 

2. tř. - v = 5,0 m 0,01 0,14 0,13 0,05 0,03 0,17 0,13 0,05 0,00 

3. tř. - v = 1,7 m 0,42 1,67 1,97 1,69 0,75 3,78 3,44 1,55 0,72 

3. tř. - v = 5,0 m 0,31 2,59 3,50 1,68 0,48 4,43 4,47 1,30 0,00 

3. tř. - v = 11,0 m 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 

4. tř. - v = 1,7 m 0,16 0,69 1,00 0,71 0,35 1,87 1,44 0,49 0,66 

4. tř. - v = 5,0 m 0,33 1,55 1,91 0,99 0,26 6,45 7,88 1,81 0,00 

4. tř. - v = 11,0 m 0,04 0,08 0,07 0,03 0,01 0,09 0,72 0,20 0,00 

5. tř. - v = 1,7 m 0,15 0,82 0,79 0,58 0,37 1,94 1,37 0,40 0,37 

5. tř. - v = 5,0 m 0,07 1,06 0,57 0,34 0,11 0,93 1,17 0,25 0,00 
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3.4 Emisní zdroje zahrnuté do výpo čtu 
Do výpočtu rozptylové studie bylo zahrnuto 974 velkých a zvláště velkých emisních zdrojů REZZO1 z území 

města Plzně a z okruhu 50 km, 445 středních emisních zdrojů REZZO2 z území města Plzně a okruhu 15 km, 
9076 malých emisních zdrojů REZZO3 z území města Plzně a jeho bezprostředního okolí a 2546 úseků komuni-
kací v Plzni a její bezprostředním okolí, tj. REZZO4. 

Přesnost údajů o emisích znečišťujících látek je pro jednotlivé kategorie stacionárních zdrojů a pro jednot-
livé znečišťující látky značně rozdílná. Obecně jsou nejpřesnější inventury emisí ze zvláště velkých a velkých 
zdrojů REZZO1, které se opírají o měření emisí, velmi často kontinuální. Nejméně přesné jsou naopak inventury 
emisí z malých zdrojů znečišťování ovzduší REZZO3, které se opírají pouze o výpočet pomocí emisních faktorů, 
založený částečně na datech o spotřebě paliv či jiných materiálů, částečně na dalších více či méně přesných 
předpokladech. Obdobná přesnost údajů je i u zdrojů znečišťování ovzduší REZZO4, založených na emisních 
faktorech jednotlivých kategorií vozidel a odhadu složení dopravního proudu zpracovaného na základě perio-
dických sčítání vozidel na vybraných komunikacích. 

Podrobnější informace o zahrnutých zdrojích jsou uvedeny v následujících odstavcích a na přiloženém CD. 

3.4.1 Velké a zvlášt ě velké emisní zdroje - REZZO1  
Údaje o těchto zdrojích byly převzaty ze státní databáze REZZO pro rok 2008, jejichž evidence a zpracování 

bylo ukončeno k 16.9.2010. Byly uvažovány zdroje do 50 km od středu města Plzně, tj. 974 bodových emisních 
zdrojů. 

Tab. 4 Nejvýznamnější emisní zdroje z kategorie REZZO1 na území města Plzně pro NOX 

IČP IČ Provozovna 
Emise 

[ t·rok
-1

] 
Podíl * 

[ % ] 

721980101 27411991 Plzeňská energetika a.s. 1287,8 50,4 

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 1153,2 95,5 

721980131 47718706 PILSEN STEEL s.r.o. 84,3 98,8 

Poznámka 
* - kumulativní podíl na celkových emisích REZZO1 na území města Plzně 

 

Tab. 5 Nejvýznamnější emisní zdroje z kategorie REZZO1 na území města Plzně pro PM10 

IČP IČ Provozovna 
Emise 

[ t·rok
-1

] 
Podíl * 

[ % ] 

721980101 27411991 Plzeňská energetika a.s. 63,9 37,8 

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 35,3 58,7 

721980131 47718706 PILSEN STEEL s.r.o. 20,8 71,0 

722590671 28433301 Typos tiskařské závody s.r.o. - závod Plzeň 8,2 75,9 

Poznámka 
* - kumulativní podíl na celkových emisích REZZO1 na území města Plzně 
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3.4.2 Střední emisní zdroje - REZZO2  
Údaje o těchto zdrojích byly převzaty ze státní databáze REZZO pro rok 2008, jejichž evidence a zpracování 

bylo ukončeno k 16.9.2010. Byly uvažovány zdroje do 15 km od středu města Plzně, tj. 445 bodových emisních 
zdrojů. 

 

Tab. 6 Nejvýznamnější emisní zdroje z kategorie REZZO2 na území města Plzně pro NOX 

IČP IČ Provozovna 
Emise 

[ t·rok
-1

] 
Podíl * 

[ % ] 

320902082 25205625 Vodárna Plzeň a.s.- biomotory, hořák zb. plynu 26,88 40,2 

320903172 00212423 Vězeňská služba České republiky 14,59 62,0 

320901922 40523942 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně 1,63 64,4 

320905292 00884600 Masokombinát Plzeň s.r.o. 1,39 66,5 

320903412 27935311 RWE Distribuční služby, s.r.o. 1,17 68,3 

Poznámka 
* - kumulativní podíl na celkových emisích REZZO2 na území města Plzně 

 

Tab. 7 Nejvýznamnější emisní zdroje z kategorie REZZO2 na území města Plzně pro PM10 

IČP IČ Provozovna 
Emise 

[ t·rok
-1

] 
Podíl * 

[ % ] 

320901842 27096670 Tarmac CZ a.s. - kamenolom Litice 18,72 75,6 

320902532 47718579 ŠKODA ELECTRIC a.s. 1,34 81,0 

320901832 41648455 Václav Bouzek 0,77 84,1 

320905082 26390400 Gruber LAK s.r.o. 0,45 85,9 

320905292 00884600 Masokombinát Plzeň s.r.o. - udírna 0,44 87,7 

320901922 40523942 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně 0,40 89,3 

Poznámka 
* - kumulativní podíl na celkových emisích REZZO2 na území města Plzně 
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3.4.3 Malé emisní zdroje - REZZO3  
Oblast výpočtu, tj. území města Plzně s přilehlým okolím, byla pokryta v místech zástavby plochami o roz-

měru 100 × 100 m. Tyto plochy aproximují tzv. plošným emisním zdrojem malá lokální topeniště. Území města 
Plzně bylo pokryto 3957 elementy a okolí Plzně dalšími 5119 elementy. 

Hodnoty emisí v těchto čtvercových elementech byly vypočítány na základě informací o počtu obyvatel a 
předpokládaném druhu vytápění. Informace o počtu obyvatel na území města Plzně byly poskytnuty Správou 
informačních technologií města Plzně. Informace o počtu obyvatel mimo území města Plzně byly získány z in-
formací o obyvatelích v obcích z Českého statistického úřadu. 

 

vnější elementy

Plzeň

náčrtek bez měřítka

 

Obr. 4 Rozložení plošných elementů pro modelování lokálních topenišť 
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3.4.4 Komunikace - REZZO4  
V oblasti výpočtu, tj. na území města Plzně s přilehlým okolím, byla vytvořena sít 2546 úseků, která repre-

zentuje významné dopravní komunikace. Informace o intenzitách a skladbě automobilové dopravy byly převza-
ty z pentlogramu pro rok 2008 poskytnutého Oddělením dopravních průzkumů a světelné signalizace Správy 
veřejného statku města Plzně. 

Na základě těchto dat byly softwarem MEFA 06 ver. 1.0 vypočítány emise pro rok 2008. 
 

< 10 000

> 25 000

24-hodinové intenzity

Plzeň

náčrtek bez měřítka

 

Obr. 5 Liniové úseky reprezentující dopravní komunikace 

 
Protože program MEFA vypočítává pouze emise ze spalovacích procesů, je nutné u tuhých částic zohlednit 

i další emise související s provozem na komunikacích. Především se jedná o emise tuhých částic z otěrů pneu-
matik, brzd a otěrů vozovky. Tyto emise byly do výpočtu zohledněny pomocí emisí na daných úsecích dle meto-
diky EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, technickém reportu č. 16/2007 [lit. 14]. Reemise 
tuhých látek, tj. zvíření již sedimentovaných tuhých částic, nebyly v této rozptylové studii zahrnuty do výpočtu. 
Lze však odhadovat, že jejich podíl na celkových emisích tuhých látek způsobené automobilovou dopravou činí 
do 50 % u zpevněných povrchů. 
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3.5 Popis sou řadného systému a vybraných referen čních bod ů 
Souřadná soustava xyz byla zvolena v souladu s ortogonálním souřadnicovým systémem S-1942/83 

(Gauss-Krüger), v rozmezí  souřadnic x = 3375000 ÷ 3390600 souřadnic y = 5506000 ÷ 5521200 s krokem zá-
kladní sítě referenčních bodů 400 m pro oba směry. Tato základní síť byla na území města Plzně zahuštěna sítí 
referenčních bodů s krokem 200 m pro oba směry. Dále byla v místech zástavby síť ještě zahuštěna referenční-
mi body s krokem 100 m pro oba směry. 

Kladné hodnoty x narůstají směrem východním, kladné hodnoty y pak narůstají směrem severním. Hodno-
ty z v tomto případě odpovídají nadmořské výšce příslušného bodu. Při výpočtu imisní koncentrace ve všech 
referenčních bodech byl proveden výpočet ve zvolené výšce 1,5 m nad terénem, odpovídající přibližně výškové 
úrovni dýchací zóny. 

Dále byly do výpočtu zahrnuty tzv. vybrané referenční body reprezentující místa imisního měření. Při vý-
počtu imisní koncentrace v těchto vybraných referenčních bodech byl proveden výpočet ve zvolené výšce  2 m 
nad terénem, odpovídající přibližně výškové úrovni odběrových sond. 

 

3375000
5506000

3390600
5521200  S-1942/83 (Gauss-Krüger)

zájmové území
S

zájmové území - oblast výpočtu
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Chrást

Vejprnice

Štěnovice
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Obr. 6 Síť referenčních bodů 
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4 Výsledky výpo čtu  
V této kapitole jsou uvedeny výsledky matematického modelu imisní situace pro stav imisních koncentrací 

v roce 2008. 
Protože matematický model představuje jisté zjednodušení skutečných poměrů, mohou se výsledné hod-

noty lišit od reálných (skutečných) hodnot. Především u suspendovaných částic může docházet k jistému pod-
hodnocení. Zejména proto, že model počítá pouze s hodnotami pro něj známých emisních zdrojů a jejich pro-
vozních parametrů. Neznámé zdroje, i malé nebo reemise tuhých částic, mohou negativně ovlivnit imisní situaci 
a tím může docházet k určitému podhodnocení imisní koncentrací. Tím spíš, když dochází u domácích topenišť 
ke spalování neuvažovaného paliva (např. odpadky). Obdobná situace, tj. podhodnocení skutečných imisních 
koncentrací, může nastávat při dlouhodobých inverzních situacích. Tyto situace použitý model neumožňuje 
přesně modelovat. 

Pro zpřesnění výsledků výpočtu byly vypočtené hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací meto-
dou lineární regrese s interpolací reziduí konfrontovány s výsledky imisních měření ze sítě monitoringu kvality 
ovzduší ve městě Plzni. Na základě této transformace výsledků matematického výpočtu naměřenými hodnota-
mi lze konstatovat následující. 

4.1 Průměrné ro ční koncentrace 
Průměrné roční koncentrace byly vypočteny pro průměrné hodnoty emisí z uvažovaných zdrojů znečištění 

ovzduší během roku a při průměrných rozptylových podmínkách popsaných větrnou růžicí rozdělenou podle 
stabilitních tříd. 

4.1.1 Oxid dusi čitý NO 2 
Průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého NO2, se pohybuje v řešeném území v intervalu od 

3,39 do 43,7 µg·m
-3

. Střední hodnota, tj. modus, průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 
v řešeném území dosahuje 14,5 µg·m

-3
. Maximální imisní koncentrace 43,7 µg·m

-3
 představuje 109 % imisního 

limitu pro aritmetický průměr za rok pro oxid dusičitý NO2 (IHr = 40 µg·m
-3

). 
Grafické znázornění polí průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 v řešeném území 

je zpracováno modulem Spatial Analyst programu ArcGIS, metodou IDW a je uvedeno v příloze G1. 

4.1.2 Suspendované částice PM 10 
Průměrná roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10, se pohybuje v řešeném území v intervalu 

od 13,4 do 51,5 µg·m
-3

. Střední hodnota, tj. modus, průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných 
částic PM10 v řešeném území dosahuje 20,5 µg·m

-3
. Maximální imisní koncentrace 51,5 µg·m

-3
 představuje 129 

% imisního limitu pro aritmetický průměr za rok pro suspendované částice PM10 (IHr = 40 µg·m
-3

). 
U výpočtu pro suspendované částice je nutné si uvědomit, že výpočet imisní koncentrace vychází z pri-

mární emise ze zdrojů znečištění a výpočet neuvažuje částice zvířené z volných ploch a dále také neuvažuje 
transformaci plynných a kapalných molekul v atmosféře  na pevné částice, tzv. sekundární částice. 

Grafické znázornění polí průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 v řešeném 
území je zpracováno modulem Spatial Analyst programu ArcGIS, metodou IDW a je uvedeno v příloze G3. 
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4.2 Maximální krátkodobé koncentrace 
Při hodnocení maximálně dosažitelných krátkodobých koncentrací je nutné mít na zřeteli, že veškeré vý-

sledky maximálně dosažitelných koncentrací jsou vypočteny za předpokladu nepříznivého směru a rychlosti 
větru, za nepříznivého tepelného zvrstvení atmosféry, při maximální emisi znečištění ze všech zdrojů znečištění 
ovzduší. Tyto situace mohou ve skutečnosti současně nastat jen velice zřídka.  

4.2.1 Oxid dusi čitý NO 2 
Maximální 1-hodinová imisní koncentrace oxidu dusičitého NO2, se pohybuje v řešeném území v intervalu 

od 13,3 do 88,3 µg·m
-3

. Střední hodnota, tj. modus, max. 1-hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého 
NO2 v řešeném území dosahuje 29,3 µg·m

-3
. Maximální imisní koncentrace 88,3 µg·m

-3
 představuje 44 % imis-

ního limitu pro aritmetický průměr za 1 hodinu pro oxid dusičitý NO2 (IH1h = 200 µg·m
-3

). 
Grafické znázornění polí maximálních 1-hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 v řešeném 

území je zpracováno modulem Spatial Analyst programu ArcGIS, metodou IDW a je uvedeno v příloze G2. 

4.2.2 Suspendované částice PM 10 
Maximální 24-hodinová imisní koncentrace suspendovaných částic PM10, způsobená uvažovanými zdroji, 

se pohybuje v řešeném území v intervalu od 2,64 do 212 µg·m
-3

. Střední hodnota, tj. modus, max. 24-
hodinových imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 v řešeném území dosahuje 10,3 µg·m

-3
. Maxi-

mální imisní koncentrace 212 µg·m
-3

 představuje 425 % imisního limitu pro aritmetický průměr za 24 hodin pro 
suspendované částice PM10 (IH24h = 50 µg·m

-3
). Suma překročení imisního limitu nedosahuje povoleného počtu 

překročení 35 dní za rok.  
U výpočtu pro suspendované částice je nutné si uvědomit, že výpočet imisní koncentrace vychází z pri-

mární emise ze zdrojů znečištění a výpočet neuvažuje částice zvířené z volných ploch a dále také neuvažuje 
transformaci plynných a kapalných molekul v atmosféře  na pevné částice, tzv. sekundární částice. 

Grafické znázornění polí maximálních 24-hodinových imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 v 
řešeném území je zpracováno modulem Spatial Analyst programu ArcGIS, metodou IDW a je uvedeno v příloze 
G4. 
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5 Závěr 
Na základě výsledků výpočtů podle teoretického výpočtového modelu, jejich transformace podle výsledků 

měření a při uvedených předpokladech lze konstatovat, že: 
 

� Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého NO2 v hodnoceném území se v roce 2008 na většině 
území pohybovaly s jistou rezervou pod ročním imisním limitem. Výjimkou je centrální část města, kde se 
střetávají silnice I. třídy ze všech směrů a kde dochází i k mírnému překračování imisního limitu. Maximální 
hodnoty jsou tedy v centru města především v blízkosti významných komunikací a křižovatek. Nejvíce zatí-
ženými lokalitami jsou části městských obvodů 3 a 4 a především ulice Jízdecká, Tyršova, U Prazdroje, Roky-
canská a jejich bezprostřední okolí. Význam velkých a zvláště velkých zdrojů emisí se uplatňuje především 
na periferiích města Plzně a to především v severní a východní oblasti. Střední zdroje a zdroje lokálního vy-
tápění mají poměrně malý vliv na imisní situaci koncentrací oxidu dusičitého. V centru města převládá vyso-
ký podíl automobilové dopravy na imisní situaci oxidů dusíku a tím pádem nízký vliv stacionárních spalova-
cích zdrojů. Je nutné konstatovat, že otevření dálnice D5, která odvedla většinu tranzitní dopravy východ-
západ, nepřineslo výrazné zlepšení kvality ovzduší v centrální části města. Důvodem byl především postupný 
narůst motorizace.  

� Maximální 1-hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého NO2 v řešeném území se v současné době pohy-
bují pod 1-hodinovým imisním limitem a tento limit během roku nepřekračují. Maximální hodnoty lze oče-
kávat především na křižovatkách hlavních komunikací a to především na křižovatkách Karlovarská-Lidická, U 
Prazdroje-Šumavská a Rokycanská-Masarykova. Dalším významnou lokalitou je okolí areálu na Jateční ulici a 
areálu čistírny odpadních vod. Dále je třeba uvažovat inverzní situace, které matematický model neumožňu-
je postihnout. Tzn. že po čas trvání inverzních situacích lze očekávat maximální hodnoty koncentrací pod in-
verzní vrstvou, tj. v údolních partiích. 

 
� Průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 v hodnoceném území se v roce 2008 na 

většině území pohybovaly s jistou rezervou pod ročním imisním limitem. Výjimkou je areál kamenolomu 
v Liticích a jeho bezprostřední okolí, kde dochází i k mírnému překračování imisního limitu. Relativně nejvíce 
zatíženými lokalitami, mimo oblast okolí kamenolomu Litice, jsou centrum města a ulice U Prazdroje. Maxi-
mální hodnoty v těchto nejzatíženějších lokalitách města Plzně imisní limit pro průměrné roční koncentrace 
nepřesahují. Význam velkých a zvláště velkých zdrojů emisí se uplatňuje především v průmyslovém areálu 
bývalého závodu Škoda a průmyslovém areálu Borská Pole. Vzhledem ke kategorizaci kamenolomu Litice, 
jako střední zdroj, je největší vliv této kategorie, tj. středních zdrojů, v lokalitě Plzeň-Litice. 

� Maximální 24-hodinové imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 na většině území města Plzně v 
současné době pohybují pod 24-hodinovým imisním limitem a tento limit během roku nepřekračují. Jistou 
výjimkou je okolí kamenolomu Litice. Maximální hodnoty v této lokalitě lze očekávat až na dvojnásobku 24-
hodinového imisního limitu. Dále je třeba uvažovat inverzní situace, které matematický model neumožňuje 
postihnout. Tzn. že po čas trvání inverzních situacích lze očekávat maximální hodnoty koncentrací pod in-
verzní vrstvou, tj. v údolních partiích. 

� Bohužel imisní koncentrace suspendovaných částic nejsou způsobeny pouze primárními emisemi z uvažo-
vaných zdrojů, ale také částicemi zvířenými z volných ploch a dále také z pevných částic vzniklých transfor-
mací z plynných a kapalných molekul v atmosféře, tzv. sekundární částice. Z tohoto důvodu lze očekávat 
imisní koncentrace na mírně vyšší úrovni. 

 
 
V Plzni  9. 12. 2010   zpracovali: Ing. M. Hladík ......................................  
 
 
 Ing. Z. Roubal  ......................................
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Příloha P1 

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí  
Pro vybrané znečišťující látky podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
 

Tab. 8 Imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro rok 2008 

Znečišťující látka 
Časový interval 

průměrování 

Imisní limit 
[µg·m

-3
] 

/maximální 
počet 

překročení za 
rok 

Mez 
tolerance 
[µg·m

-3
] 

Imisní limit 
+ mez 

tolerance 
[µg·m

-3
] 

24 hodin 125 / 3 - 125 
Oxid siřičitý SO2 

1 hodina 350 / 24 - 350 

kalendářní rok 40 - 40 
Suspendované částice PM10 

24 hodin 50 / 35 - 50 

kalendářní rok 40 4 44 
Oxid dusičitý NO2 

1 hodina 200 / 18 20 220 

Olovo Pb kalendářní rok 0,5  0,5 

Oxid uhelnatý CO 
Maximální denní osmi-

hodinový klouzavý 
průměr 

10 000 - 10 000 

Benzen C6H6 kalendářní rok 5 2 7 

Kadmium Cd kalendářní rok 0,005 - 0,005 

Arsen As kalendářní rok 0,006 - 0,006 

Nikl Ni kalendářní rok 0,020 - 0,020 

Benzo(a)pyren 
1)

 kalendářní rok 0,001 - 0,001 

Troposférický ozón O3 
Maximální denní osmi-

hodinový klouzavý 
průměr 

120 - 120 

Vysvětlivky: 
1) Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 
 

Imisní limity pro ochranu ekosystém ů a vegetace  
Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
 

Tab. 9 Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace pro rok 2008 

Znečišťující látka Časový interval průměrování Označení 
Imisní limit 

[µg·m
-3

] 

Oxid siřičitý SO2 kalendářní rok a zimní období (1.10. – 31.3.) IHre 20 

Oxidy dusíku 
2)

 NOX kalendářní rok IHre 30 

Vysvětlivky: 
2) Součet objemových poměrů (ppbV) oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2 vyjádřený v jednotkách 
hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého NO2. 
 
Poznámka: 
Hodnota imisních limitů se vztahuje na standardní podmínky - objem přepočítaný na teplotu 293,15 °K a atmo-
sférický tlak 101,325 kPa. 
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